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Meno a priezvisko, rodné priezvisko tituly 

 
Daniela Mináriková, rodená Bilecová, PharmDr., PhD. 

 
Rok a miesto narodenia 

 
1967, Humenné 

 
Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast 

 
 1995: vedecko-akademická hodnosť philosophiae doctor (PhD.), 

Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta. 
 1986 – 1991: vysokoškolské štúdium, magister v odbore klinická 

farmácia,  Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická 
fakulta. 

 
Ďalšie vzdelávanie 

 
 2015 doteraz: Master of Health Administration (MHA) / Odborník 

na riadenie administratívy v zdravotníctve (Vysoká škola 
zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave). 

 2016: spôsobilosť na výkon certifikovanej pracovnej činnosti : 
Farmakoekonomika (Slovenská zdravotnícka univerzita v 
Bratislave). 

 1997: špecializácia v odbore lekárenstvo prvého stupňa (Inštitút 
pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve v 
Bratislave). 

 
Priebeh zamestnaní 

 
 Od 2010 doteraz:  Univerzita Komenského v Bratislave, 

Farmaceutická fakulta. Katedra organizácie a riadenia farmácie. 
 2008 – 2010: farmaceutická spoločnosť Nordic Pharma, s.r.o. 

Česká republika. 
 2005 – 2008: materská dovolenka. 
 1995 – 2005: farmaceutická spoločnosť Ferring-Léčiva, a.s. 

Česká republika. 
 1994 – 1995:  Univerzita Komenského v Bratislave, 

Farmaceutická fakulta, Katedra organizácie a riadenia farmácie. 

 
Priebeh pedagogickej činnosti 
(pracovisko/predmety) 

 

 Od 2010 doteraz:   Univerzita Komenského v Bratislave, 
Farmaceutická fakulta. Katedra organizácie a riadenia farmácie. 
(predmety: Sociálna farmácia a farmakoekonomika, Podpora 
verejného zdravia, Základy manažmentu vo farmácii, Verejné 
zdravotníctvo, Zdravotnícke pomôcky – výroba a distribúcia, 
Ekonomika v zdravotníctve, Základy manažmentu, Promoting 
Public Health, Management Basic). 

 
Odborné alebo umelecké zameranie 

 
Hodnotenie zdravotníckych technológií. 
Podpora verejného zdravia, výchova ku zdraviu. 

 
Publikačná činnosť vrátane rozsahu (AH) 
a začlenenia podľa smernice č. 13/2008-R 
o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej 
činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov (AAB ap.) 
1. monografia 
2. učebnica  
3. skriptá  

 
 Kategória: ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich 

vydavateľstvách 
Názov: Zdravotnícke pomôcky : Legislatíva a regulácia 
Vyd. údaje: Martin : Osveta, 2015, rozsah 222 s. [17,51 AH] 
Spoluautor: Mináriková, Daniela (40%), [7,25 AH] 

 Kategória: Skriptá a učebné texty 
Názov: Zdravotnícke pomôcky  vybrané kapitoly : Výdaj   
zdravotníckych pomôcok na lekársky poukaz 
Vyd. údaje: Bratislava : FaF UK, 2015, rozsah 230 s. [7,93 AH] 
Spoluautor: Mináriková, Daniela (45%), [3,5 AH] 

 
Ohlasy na vedeckú / umeleckú prácu 

 
 22 citácií v zahraničných publikáciách registrovaných  
v citačných indexoch 
 4 citácie v domácich publikáciách neregistrovaných v citačných 
indexoch 

 
Počet doktorandov: školených 
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Žiaden. 

 
Kontaktná adresa 

 
Ľubovníková 59, Bratislava. e-mail:minarikova@fpharm.uniba.sk 


